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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΗΣ EUROVISION 2022 

 

 
Η EBU και τα Μέλη της σέβονται  απόλυτα το απόρρητο των Προσωπικών σας Πληροφοριών, σύμφωνα με 
τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ («GDPR»). Παρακαλούμε να 
διαβάσετε προσεκτικά τις κάτωθι πληροφορίες προκειμένου να ενημερωθείτε επακριβώς για το ποιοι 
είμαστε, γιατί και πώς συλλέγουμε, διαβιβάζουμε και χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες και 
πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όταν επισκέπτεστε τη διεύθυνση  
https://ebu.accredion.com  («Accredion») για να ζητήσετε διαπίστευση  και να παραστείτε στον Διαγωνισμό 
Τραγουδιού της Εurovision. 
 
Το Accredion είναι η online πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των διαπιστεύσεων  για τον 
Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision. Η λογική με την οποία έχει δομηθεί εστιάζει στον σκοπό της 
διαπίστευσής σας. 
 
Η ΕBU,ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας που φιλοξενεί την Eurovision («Οικοδεσπότης Φορέας») και οι 
συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ορίζουν τον ρόλο και τα προνόμιά σας και, κατά συνέπεια, τις 
ενέργειες επεξεργασίας που θα αναληφθούν αναφορικά με τις Προσωπικές Πληροφορίες σας. 
 
Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα Ιδιωτικότητας σάς αφορά όταν  χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Accredion 
για να αιτηθείτε τη διαπίστευσή σας στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision, και κατά παρουσία σας σε 
αυτόν. 
 
Για να χρησιμοποιήσετε το Accredion για τις Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision θα πρέπει να έχετε 
λογαριασμό στη διεύθυνση https://ebu.accredion.com/login. 
 
Με τη δημιουργία και χρήση του  προσωπικού σας λογαριασμού στο Accredion, καθώς και με την παρουσία 
σας στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision, αναγνωρίζετε ότι έχετε λάβει γνώση το παρόντος 
ενημερωτικού σημειώματος ιδιωτικότητας. 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα Ιδιωτικότητας περιγράφει πώς: 
 

• Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση ("EBU"), με έδρα στην οδό L’Ancienne-Route 17A, 1218 Le 
Grand-Saconnex , Γενεύη - Ελβετία, και εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο Εταιρειών της Γενεύης 
με αριθμό καταχώρησης IDE CHE 107.741.078, 

• Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας που διοργανώνει τον Διαγωνισμό (εφεξής «Οικοδεσπότης Φορέας»), 
και 

• Οι υπόλοιποι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που συμμετέχουν στη διοργάνωση (εφεξής «Συμμετέχουσες 
ραδιοτηλεοράσεις»,    

 
ενεργώντας είτε από κοινού ως «Συνυπεύθυνοι Επεξεργασίας», είτε ξεχωριστά ως «Υπεύθυνοι 
Επεξεργασίας» και αναφερόμενοι στο εξής ως «εμείς», «εμάς» κλπ [σημ. δηλαδή αναφορές σε πληθυντικό 
αριθμό], επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες που αναφέρονται σε εσάς ως 

https://ebu.accredion.com/
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«Υποκείμενο των Δεδομένων» («Data Subject») όταν καταχωρείτε τις προσωπικές σας πληροφορίες στη 
διαδικτυακή πλατφόρμα Accredion για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα.  
 
Οι όροι «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων», «Συνυπεύθυνος Επεξεργασίας», «Υποκείμενο των 
Δεδομένων», «Προσωπικές Πληροφορίες» και «Επεξεργασία» εννοούνται στο παρόν όπως 
προσδιορίζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 / ΕΕ 
(«GDPR»). 
 

Με ποιον θα επικοινωνήσετε για σχετικά ερωτήματα ή παρατηρήσεις; 
Για κάθε ερώτηση ή παρατήρηση σχετικά με το  παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα Ιδιωτικότητας ή σχετικά με 
το πώς διαχειριζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ευρωπαϊκή 
Ραδιοτηλεοπτική Ένωση ("EBU"), στα στοιχεία ταχυδρομικής αλληλογραφίας: 
 
European Broadcasting Union 
17Α L'Ancienne-Route,  
1218 Le Grand-Saconnex,  
Geneva, Switzerland.  
 
ή/και στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας privacy@ebu.ch  
Επικουρικά μπορείτε να απευθυνθείτε και στη διεύθυνση dpo@ert.gr 
 
 

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ; 
 
Πριν υποβάλλετε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω της πλατφόρμας Accredion βεβαιωθείτε ότι το 
πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) δείχνει ασφαλή https σύνδεση όπως υποδεικνύεται από 
εικονίδιο κλειδαριάς στη γραμμή διευθύνσεων του browser. 
 

(i.) Πληροφορίες που παρέχετε στο  Accredion ή άλλως για λόγους διαπίστευσης και παρουσίας 
και/ ή  ως μέρος του ρόλου σας κατά τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision: 
 

Εδώ περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως το όνομα, το επίθετο, η ημερομηνία γέννησης, η χώρα γέννησης, 
λεπτομέρειες εγγράφων ταυτοποίησης (αριθμός εγγράφου, αρχή έκδοσης και ημερομηνία λήξης ισχύος), 
λεπτομέρειες απασχόλησης (τίτλος εργασίας και όνομα επιχείρησης στην οποία εργάζεστε), χώρα διαμονής, 
αριθμός τηλεφώνου, φωτογραφία. 
 
Για τα άτομα που αιτούνται διαπίστευση κατηγορίας Τύπος (Press/P): Λεπτομέρειες για τον ρόλο σας στη 
Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision, διεύθυνση ιστοτόπου, όνομα του επόπτη σας, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επόπτη σας, τύπος μέσου, μέγεθος κοινού στο οποίο απευθύνεται το μέσο 
σας, εάν πρόκειται να παραστείτε στην τελετή έναρξης.  
 
Για την κατηγορία Τύπος (Press/P), σας ζητείται να δηλώσετε εάν συνεισφέρετε σε έκδοση σχετική με τον 
Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, και εάν ναι σε ποια. 
 
Άλλες Προσωπικές Πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν και παρέχονται εθελοντικά από εσάς. 
 

(ii.) Πληροφορίες αρχείου καταγραφών: 
Το Όνομα Χρήστη (username) και το Συνθηματικό σας (password) (εάν δημιουργήσετε κάποιο. Σε περίπτωση 
που δεν δημιουργήσετε κάποιο συγκεκριμένο συνθηματικό, το όνομα χρήστη θα χρησιμοποιηθεί και ως 
συνθηματικό). Λαμβάνουμε, επίσης, πληροφορίες αρχείου καταγραφών κάθε φορά που μπαίνετε στο 
Accredion, σχετικά με το πώς αντιμετωπίζεται η αίτησή σας. Λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικές με την 

mailto:privacy@ebu.ch
mailto:dpo@ert.gr
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παρακολούθηση (follow up) της αίτησής σας (ημερομηνία υποβολής, πότε έγινε έλεγχος, πότε έγιναν αλλαγές 
ή ποια είναι η κατάσταση της αίτησής σας). Οι πληροφορίες αρχείου καταγραφών διατηρούνται έως 90 
ημέρες μετά τη διοργάνωση και έπειτα διαγράφονται. 
 

(iii.) Cookies:  
Παρακάτω περιγράφεται λεπτομερώς πώς χρησιμοποιούνται τα cookies και τι είδους πληροφορίες 
συλλέγουν. 
 
Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών (ευαίσθητα δεδομένα) 
Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες πληροφοριών που σας αφορούν, εκτός από τη 
φωτογραφία σας και πληροφορίες που παρέχετε εσείς οικειοθελώς εφόσον θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο 
να τις γνωρίζουμε για λόγους που αφορούν στο αίτημα της  διαπίστευσης και/ ή της παρουσίας σας σε κάποια 
Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision. Σε αυτές τις ειδικότερες κατηγορίες ενδέχεται να περιλαμβάνονται 
πληροφορίες όπως τροφικές δυσανεξίες ή ειδικές ανάγκες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
κρίνετε σκόπιμο να γνωστοποιηθεί.  
 
Πληροφορίες για τέτοιους νέους σκοπούς δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία χωρίς να έχουμε λάβει 
προηγουμένως τη σαφή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας ή χωρίς νομικό έρεισμα. 
 

 

ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΕΣΑΣ;  ΚΑΙ ΓΙΑ  ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ; 

 
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σας αφορούν  λαμβάνοντας υπόψη: 

• Την εκτέλεση συγκεκριμένων συμβάσεων, 

• Την αναγκαιότητα συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις, 

• Τo έννομο συμφέρον μας, 

• Την επί τούτου σαφή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας.  
 
Η ισχύουσα νομική βάση για τη συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Πληροφοριών εξαρτάται από τη 
φύση των πληροφοριών  και το συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου τις συλλέγουμε. Παρακάτω 
ακολουθεί αναλυτική πληροφόρηση για συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας που ίσως 
πραγματοποιηθούν. 
 
Λάβετε υπόψη ότι η ΕΒU, ο Οικοδεσπότης Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας και – όπου απαιτείται -  η ΕΡΤ θα 
προβούν σε δραστηριότητες συλλογής και επεξεργασίας που περιγράφονται  παρακάτω  ανάλογα με τον 
ρόλο ή τα καθήκοντά  σας.   

 

Με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις για διαπίστευση 
 

• Ως Συνυπεύθυνοι Επεξεργασίας, για τον σκοπό της διαχείρισης της διαπίστευσης και της 
παρουσίας σας στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision.  Εδώ περιλαμβάνονται:  

 
Η διαχείριση του αιτήματος σας για διαπίστευση (συμπεριλαμβανομένης της προβολής, του ελέγχου, της 
επεξεργασίας, του αιτήματος για αλλαγές, της αποδοχής ή της απόρριψης της αίτησής σας από τους 
Επικεφαλής της Αποστολής σας), 
 
Η επεξεργασία του αιτήματός σας για διαπίστευση σύμφωνα με το  ισχύον Eγχειρίδιο Διαπίστευσης 
(Accreditation Handbook), 
 
Η έγκριση ή η αναστολή του αιτήματος διαπίστευσής σας σύμφωνα με το ισχύον Εγχειρίδιο Διαπίστευσης, 
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Όταν απαιτείται, η έκδοση επιστολών πρόσκλησης για λόγους θεώρησης (visa). 
 
 

• Ως Συνυπεύθυνοι Επεξεργασίας, για τον σκοπό της διαχείρισης της παρουσίας σας  στο 
Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision, ανάλογα με τον ρόλο και τα καθήκοντά σας.  Εδώ 
περιλαμβάνονται:  

 
 
Η έκδοση, η εκτύπωση και η δυνατότητα παραλαβής της κάρτας διαπίστευσής σας, 
 
Η τήρηση αρχείου για τις κάρτες διαπίστευσης που παραλαμβάνονται και η τήρηση παρακολούθησης 
και αρχείων καταγραφής εισόδου και εξόδου από τον χώρο διεξαγωγής της διοργάνωσης,  
 
Η διεκπεραίωση θεμάτων σχετικά με την παρουσία σας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. 
 
Η διαχείριση της έγκρισης ή άρνησης πρόσβασης σε κατόχους και αιτούμενους κάρτας διαπίστευσης σε 
χώρους της διοργάνωσης. 
 
Ανάλογα με τα μέτρα ασφάλειας σε ισχύ, η καταγραφή κάθε εισόδου και εξόδου σας από τους χώρους 
διεξαγωγής της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησής σας σε διαφορετικές ζώνες 
πρόσβασης, κάθε φορά που σαρώνετε (scan) την κάρτα. 
 
Η επαφή μαζί σας στο πλαίσιο του αιτήματός σας για διαπίστευση, και  διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας 

εντός του αυτού πλαισίου.  

Η  πρόσβαση και λήψη χρήσιμων και σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τον Διαγωνισμό που σας 
αφορούν. 
 
Η καταγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του 
ρόλου και των καθηκόντων σας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.  
 
Η επικοινωνία μαζί σας, η παροχή πληροφοριών ή αιτήματα για  πληροφορίες εφόσον έχετε άμεσο ή 

έμμεσο ρόλο στην οργάνωση ή παραγωγή της Eurovision ή/και όταν έχετε υποβάλει αίτηση για 

διαπίστευση (συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτημα για 

πληροφόρηση), 

Η  γνωστοποίηση στοιχείων επικοινωνίας μεταξύ των μελών των αποστολών, της EBU, του Οικοδεσπότη 

Φορέα, των δημοσιογράφων και του Τύπου (στον βαθμό που κρίνεται αναγκαίο) ή για λόγους επικοινωνίας 

μαζί τους,  

Η αποστολή ενημερώσεων (όπως π.χ. τα επίσημα ενημερωτικά δελτία της EBU) για τις διοργανώσεις στις 

οποίες συμμετέχετε, καθώς και πληροφόρηση σχετικά με την πλατφόρμα Accredion, τις διοργανώσεις της 

Eurovision, την ΕΒU, τους χορηγούς και προμηθευτές του Διαγωνισμού, τον Οικοδεσπότη Φορέα ή τους 

Συμμετέχοντες Ραδιοτηλεοπτικούς Φορείς.  

 

Με βάση νομικές υποχρεώσεις : 
• Ως Συνυπεύθυνοι Επεξεργασίας, για τη διαδικασία αδειών σε περίπτωση που απαιτούνται 

από τις Αρχές της χώρας όπου διεξάγεται η Διοργάνωση, 

• Ως Συνυπεύθυνοι Επεξεργασίας, για λόγους ασφάλειας. 

• Ως Συνυπεύθυνοι Επεξεργασίας, για τον σκοπό της διαχείρισης της πρόσβασης στον χώρο 
διεξαγωγής της διοργάνωσης,  
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• Ως Συνυπεύθυνοι Επεξεργασίας, εφόσον απαιτείται υποχρεωτική καταγραφή από 
κρατικούς φορείς/υπηρεσίες μετανάστευσης, 

• Ως υπεύθυνος επεξεργασίας υπό την εποπτεία του Οικοδεσπότη Φορέα, για τη διασφάλιση 
της υγιεινής και ασφάλειας στη Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Κώδικα Υγιεινής και Ασφάλειας COVID-19 της 
Διοργάνωσης. Εδώ περιλαμβάνονται δεδομένα που αφορούν θερμοκρασία σώματος και 
ισχύ ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού ή άλλου αντίστοιχου πιστοποιητικού. Ο 
Οικοδεσπότης Φορέας θα ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις κάρτες διαπίστευσης 
σύμφωνα με τις συστάσεις των Αρχών Υγείας του Τορίνου. Ο Οικοδεσπότης φορέας θα 
δύναται επίσης να επεξεργάζεται (ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας) προσωπικές 
πληροφορίες για το σκοπό της εκπλήρωσης υποχρεώσεων που προκύπτουν από το θεσμικό 
ή κανονιστικό πλαίσιο. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Ενημερωτικό 
Σημείωμα Iδιωτικότητας του Οικοδεσπότη Φορέα (Rai).  

 
 

Με βάση το έννομο συμφέρον μας : 
 
• Ως Συνυπεύθυνοι Επεξεργασίας, για τη διαχείριση και λειτουργία της πλατφόρμας Accredion μέσω των 

απαραίτητων λειτουργικών cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, δείτε 
παρακάτω, 

• Ως Συνυπεύθυνοι Επεξεργασίας, για τον σκοπό της στατιστικής αναφοράς (σε σχέση με τη χρήση του 
Accredion ή την παρουσία σας στη διοργάνωση), 

• Ως υπεύθυνος επεξεργασίας υπό την εποπτεία του Οικοδεσπότη Φορέα, για τη διαχείριση των 
θεατών/επισκεπτών και την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης μέσω 
συστήματος εικόνας, (π.χ. CCTV και άλλων αντίστοιχων μέσων επιτήρησης). 

• Ως υπεύθυνος επεξεργασίας υπό την εποπτεία του Οικοδεσπότη Φορέα, για λόγους συμμόρφωσης με 
ρήτρες ασφάλισης.  

 
Η επεξεργασία των δεδομένων σας με βάση το έννομο συμφέρον μας γίνεται με τρόπο που εξυπηρετεί το 
δικό σας άμεσο ή έμμεσο συμφέρον, ενώ οι Προσωπικές Πληροφορίες σας διασφαλίζονται με τέτοιον τρόπο 
(ανωνυμία, ψευδωνυμία ή κρυπτογράφηση)  ώστε να μην προκύπτουν συνέπειες εις βάρος σας.   
 

Με βάση τη σαφή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας: 
• Για τον σκοπό της διαχείρισης της εγγραφής σας στο Accredion και της συμμετοχής σας σε 

σχετικές διοργανώσεις. 
 
Όποτε η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, διατηρείτε 
το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα 
οποιασδήποτε επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συναίνεσης. 
 
 
 

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; 

 

• Ο Επικεφαλής της Αποστολής (μαζί με τον Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αποστολής και τον 
Επικεφαλής του Τύπου), στην οποία έχετε υποβάλει αίτημα διαπίστευσης κατηγορίας D 
(Delegation) ή P (Press) 

• Η EBU και το προσωπικό στο Κέντρο Διαπιστεύσεων   
 
Ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου  σας θα γνωστοποιηθεί μόνο στις τοπικές αρχές, στην EBU και 
στον τοπικό διαχειριστή διαπιστεύσεων του οικοδεσπότη ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Το προσωπικό του 

https://accredion-forms.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/d7063da1-7767-44f5-8a7a-958741152852.pdf
https://accredion-forms.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/d7063da1-7767-44f5-8a7a-958741152852.pdf
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Κέντρου Διαπιστεύσεων, επίσης, θα λάβει γνώση του αριθμού καθώς θα τον επαληθεύσει προκειμένου να 
σας παραδώσει την κάρτα διαπίστευσης, εφόσον έχει εγκριθεί το αίτημά σας και χρειάζεται να παραλάβετε 
την κάρτα σας.  
 
Διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών σε συνεργαζόμενους φορείς και υπεργολάβους 
 
Διαβιβάζουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες στους ακόλουθους αποδέκτες στο μέτρο που είναι αναγκαίο, 
σύμφωνα με τα δικαιώματα που απορρέουν από τον ρόλο σας όπως αυτός καταχωρήθηκε στο Accredion, και 
με τρόπο συνεπή με το παρόν Σημείωμα Ιδιωτικότητας: 
 

• Στην εταιρία Scrn ως υπεύθυνη για τη λειτουργία της πλατφόρμας Accredion (αποθήκευση των 
Προσωπικών σας Δεδομένων στους διακομιστές «servers» των προμηθευτών της Scrn που εδρεύουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα απαιτούμενα μέτρα, παροχή της υπηρεσίας που σας επιτρέπει 
να υποβάλετε αίτηση διαπίστευσης, χρήση cookies (βλ. παρακάτω), παροχή στατιστικών αναφορών 
σχετικά με τη χρήση του Accredion).  

• Σε εταίρους/ συνεργάτες  της EBU, στις ραδιοτηλεοράσεις που συμμετέχουν στη Διαγωνισμό 
Τραγουδιού της Εurovision  και στον  οικοδεσπότη ραδιοτηλεοπτικό φορέα όταν κρίνεται απολύτως 
αναγκαίο. 

• Σε φορείς που διαχειρίζονται την πρόσβαση στους χώρους της ζωντανής διοργάνωσης της 
Eurovision.  

• Σε εταιρείες που παρέχουν εργαλεία για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting providers). 

• Σε εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες Logistics, IT, επισιτισμού (catering), ασφαλείας και 
ασφάλισης.  

• Στους χορηγούς και τους επίσημους προμηθευτές του Διαγωνισμού.  
 

Διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους 
 
Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτα μέρη που υποστηρίζουν την 
οργάνωση και την προώθηση του Διαγωνισμού, όπως: 
 

• Στις τοπικές αρχές της χώρας που φιλοξενεί τη Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision για λόγους 
ασφαλείας. Σε κάθε αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, κρατικό όργανο, υπηρεσία ή άλλο τρίτο 
ενδιαφερόμενο μέρος, στους οποίους χρειάζεται να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα α) 
σύμφωνα με επίσημη αίτηση βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ή κανονισμού β) για την 
άσκηση, απόδειξη και υπεράσπιση των έννομων δικαιωμάτων μας και γ) για την υπεράσπιση των 
ζωτικών συμφερόντων σας όπως και κάθε άλλου προσώπου. 

• Σε παρόχους υπηρεσιών τεστ για COVID-19, οι οποίοι έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό από τον 
Οικοδεσπότη Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα (Rai) ή τις Κρατικές Αρχές της Ιταλίας, σύμφωνα με τον Κώδικα 
και το Πρωτόκολλο Υγιεινής & Ασφάλειας της Rai. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στη χώρα 
διεξαγωγής, τα αποτελέσματα των τεστ για COVID-19 μαζί με τις παρεχόμενες Προσωπικές 
Πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες Αρχές. Σημειωτέον ότι ούτε η Rai, ούτε η EBU, 
ούτε η ΕΡΤ ή άλλοι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, δεν θα συλλέγουν ή επεξεργάζονται 
δεδομένα τέτοιου τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Ενημερωτικό Σημείωμα 
Ιδιωτικότητας της Rai.  

• Στον φορέα που έχει ορίσει ο οικοδεσπότης ραδιοτηλεοπτικός φορέας για να λειτουργήσει το Online 
Κέντρο Τύπου (Online Press Center). 

• Σον Τύπο και δημοσιογράφους (μόνο αναφορικά με τους Διαγωνιζομένους – για την έκδοση Δελτίων 
Τύπου - τους Επικεφαλής Αποστολών, τους Υπεύθυνους Τύπου. Παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας 
για την έκδοση του εγχειριδίου της EBU και για συγκεκριμένες ιστοσελίδες του site  Eurovision.tv. 

 
Τα τρίτα μέρη ενδέχεται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες για δικούς τους 

https://accredion-forms.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/bd759661-201c-43c7-987b-6b99e8cb3d64.pdf
https://accredion-forms.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/bd759661-201c-43c7-987b-6b99e8cb3d64.pdf
https://accredion-forms.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/d7063da1-7767-44f5-8a7a-958741152852.pdf
https://accredion-forms.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/d7063da1-7767-44f5-8a7a-958741152852.pdf
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σκοπούς, υπό τους δικούς τους «όρους και προϋποθέσεις» και τη δική τους «πολιτική απορρήτου», για τα 
οποία δεν φέρουμε ευθύνη.  
 
Με εξαίρεση τα ανωτέρω, δεν θα διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα μέρη και δεν θα τα 
αποκαλύψουμε δημοσίως, εκτός αν: 

• Τέτοια διαβίβαση επιτρέπεται με τη δική σας σαφή και ελεύθερη συγκατάθεση, ή 

• Είναι απαραίτητη για την οργάνωση και την παραγωγή της Eurovision για την οποία υποβάλλατε τις 
προσωπικές σας πληροφορίες, ή 

• Επιβάλλεται για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (και/ή με τον Οικοδεσπότη Ραδιοτηλεοπτικό 
Φορέα) και/ή τους Κανόνες, ή 

• Βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας ή επιβάλλεται από τον Νόμο ή από αρμόδια διοικητική ή 
δικαστική Αρχή. 

 
Μεταφορά προσωπικών πληροφοριών σε άλλες χώρες 
Σημειώστε ότι σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε φορείς επεξεργασίας ή σε 
τρίτους εκτός Ελβετίας ή Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, σε χώρες που δεν θεωρείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ότι εγγυώνται την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα εξασφαλίσουμε ότι θα 
ληφθούν τα προβλεπόμενα από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία απαραίτητα μέτρα προστασίας των 
δεδομένων. 
 
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ή να ζητήσετε πληροφόρηση για την 
κοινοποίησή τους με μήνυμα στη διεύθυνση privacy@ebu.ch. 

 
Άμεση Εμπορική Προώθηση (Direct marketing) 
Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς marketing χωρίς τη 
σαφή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας. 
 
Εάν οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε εμπορική ή προωθητική 
πληροφόρηση από εμάς μπορείτε, χωρίς καμία χρέωση ή οποιαδήποτε αιτιολόγηση, να ζητήσετε την 
εξαίρεσή σας από κάθε προωθητική καμπάνια και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε σχετική μελλοντική 
επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων για τους σκοπούς αυτούς στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση 
privacy@ebu.ch (σημειώνετε "opt-out " στο θέμα). Εναλλακτικά, μπορείτε να προχωρήσετε στη διαδικασία 
«opt-out» όπως περιγράφεται σε κάθε προωθητικό μήνυμα που λαμβάνετε από εμάς. 
 
Λάβετε υπόψη ότι η εξαίρεση από τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων από εμάς δεν θα σας εμποδίσει να 
λαμβάνετε πληροφορίες που σχετίζονται με οποιαδήποτε σύμβαση που τυχόν έχετε συνάψει μαζί μας. 
 

 
 
 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Η EBU  
ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; 

 
Διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των 
ανωτέρω σκοπών ή για όσο προβλέπεται από τον Νόμο, και σύμφωνα με τους περιορισμούς  για τυχόν 
αξιώσεις. 
 
Οι Προσωπικές Πληροφορίες θα διατηρηθούν από την EBU επί 90 ημέρες μετά τη λήξη του Διαγωνισμού 
Τραγουδιού της Εurovision στο πλαίσιο της οποίας τις υποβάλατε.  
 

mailto:privacy@ebu.ch
mailto:privacy@ebu.ch
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Οι Προσωπικές Πληροφορίες που σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας (π.χ. η ηλεκτρονική σας διεύθυνση/  
email) θα παραμείνουν καταχωρημένες μέχρι να διαγράψετε τον λογαριασμό σας. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε 
τον Λογαριασμό σας για περισσότερο από 12 συνεχόμενους μήνες, διατηρούμε το δικαίωμα διαγραφής του.  
Δεν θα ενημερωθείτε στην περίπτωση που διαγραφεί ο Λογαριασμός σας. 
 
Εάν διαγράψετε τον Λογαριασμό σας κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της Eurovision  
• Η κάρτα διαπίστευσής σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στον χώρο της 
διοργάνωσης 
• Όλες οι Προσωπικές Πληροφορίες θα διατηρηθούν για 90 ημέρες και μετά θα  διαγραφούν οριστικά. 
 

 

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΣΤΟ ACCREDION; 

 
Οι προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων, 
με τρόπο που τις διασφαλίζει απέναντι σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, 
τυχαία απώλεια ή καταστροφή. 
  
Η πλατφόρμα Accredion παρέχει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις συνήθεις 
πρακτικές με σκοπό τη διασφάλιση, κατά το βέλτιστο βαθμό, των προσωπικών πληροφοριών υπό 
επεξεργασία. Εντούτοις, η ασφάλεια απαιτεί  προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους. Για τον λόγο 
αυτόν σας προτρέπουμε να συμβάλλετε κι εσείς, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ισχυρών κωδικών πρόσβασης, και διατηρώντας το όνομα χρήστη και το 
συνθηματικό (εφόσον υπάρχει) για τον εαυτό σας. 

 

Παιδιά και Accredion 
Το Accredion δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Μόνο γονείς ή κηδεμόνες έχουν 
δικαίωμα να υποβάλλουν για λογαριασμό των παιδιών τους Προσωπικές Πληροφορίες για τον σκοπό της 
διαπίστευσης ή της συμμετοχή σε Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision. 
 
Αντίστοιχα, οι προσκλήσεις για διαπίστευση πρέπει να στέλνονται σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις που 
επιβεβαιωμένα ανήκουν (ή είναι προσβάσιμες) στους γονείς/κηδεμόνες ούτως ώστε αυτοί οι ίδιοι να 
προχωρούν στη διαδικασία διαπίστευσης των παιδιών τους. Ο Επικεφαλής της Αποστολής ή ο Διαχειριστής 
Ομάδας είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της γονικής συγκατάθεσης προκειμένου να παραβρεθεί ένα 
παιδί στη Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision.  
 
Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι το παιδί σας έχει ενδεχομένως υποβάλλει Προσωπικές Πληροφορίες χωρίς 
τη δική σας συγκατάθεση, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@ebu.ch. Όταν 
στείλετε το αίτημά σας παρακαλούμε να αναφέρετε ότι αφορά σε Προσωπικές Πληροφορίες υπό 
επεξεργασία για Διαγωνισμό Τραγουδιού της Εurovision 2022. 
Cookies  

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη συσκευή 
χρησιμοποιείτε από τους ιστότοπους (websites) τους οποίους επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για 
την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των ιστοτόπων, καθώς και για να παρέχουν πληροφορίες 
στους ιδιοκτήτες των ιστοτόπων. Στην πλατφόρμα Accredion χρησιμοποιούνται cookies μόνο για 
λειτουργικούς σκοπούς.  
 
Γενικές πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε 
Κατά την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό τόπο Accredion ενδέχεται να συλλέξουμε αυτομάτως ορισμένες 
πληροφορίες από τη συσκευή σας. Το Accredion χρησιμοποιεί τα cookies που υπάρχουν στη διεύθυνση  
https://accredion.com/privacy-policy/#cookies. 

mailto:privacy@ebu.ch
https://accredion.com/privacy-policy/#cookies
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Για να μάθετε περισσότερα για το πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι εξωτερικές υπηρεσίες μπορείτε να 
συμβουλευτείτε τη διεύθυνση https://accredion.com/privacy-policy/#cookies και να δείτε τους 
αντίστοιχους ιστότοπους και την πολιτική απορρήτου. 
 
Πώς να εμποδίσετε την τοποθέτηση των cookies: 
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) επιτρέπουν έναν βαθμό ελέγχου στα περισσότερα 
cookies μέσω των επιλογών ρύθμισης που διαθέτουν. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τον έλεγχο της 
τοποθέτησης cookies συμβουλευτείτε τη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org 
 
Πώς να διαγράψετε/απενεργοποιήσετε τα cookies 
Εάν θέλετε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies που τοποθετήθηκαν στον υπολογιστή 
σας, στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης θα βρείτε επιλογή πλήρους απενεργοποίησης της χρήσης 
τους ή επιλογή διαγραφής των cookies που τοποθετήθηκαν από συγκεκριμένους τομείς (domains) ή 
διαδικτυακούς τόπους. Για να ενημερωθείτε πώς γίνεται, πληκτρολογήστε μία από τις παρακάτω σελίδες 
βοήθειας ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε: 
 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/el-US/internet-explorer/delete-manage- cookies # ie = 
ie-11-win-7 

• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website- προτιμήσεις 

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=el_US&locale=el_US 

• Safari στο IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265 

• Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies 
 
Ωστόσο, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι - εφόσον τα cookies απενεργοποιηθούν - η 
πλατφόρμα Accredion μπορεί να μην λειτουργεί σωστά και ορισμένες λειτουργίες της ίσως να μην είναι 
πλέον διαθέσιμες. 
 

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους τρίτων 
Σε ορισμένα πεδία της πλατφόρμας Accredion ενδέχεται να υπάρχουν -ή / και να ζητούνται-  σύνδεσμοι 
προς ιστοτόπους τρίτων, οι οποίοι δεν υπόκεινται στο παρόν Σημείωμα Ιδιωτικότητας. 
 
Επισημαίνεται ότι αυτοί οι ιστότοποι θα διαθέτουν διαφορετική πολιτική απορρήτου σχετικά με 
πληροφορίες που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς όταν τους επισκέπτεστε. Οι Προσωπικές 
Πληροφορίες που υποβάλλετε σε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους  υπόκεινται στη δική του πολιτική 
απορρήτου.  
 
Σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε ενδελεχώς πριν παράσχετε προσωπικές πληροφορίες που σας 
ταυτοποιούν, και υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται η συγκατάθεσή σας.  
 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 
 
Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στον λογαριασμό σας στην 
πλατφόρμα Accredion  προκειμένου να προβείτε σε διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων από τις Προσωπικές 
σας Πληροφορίες. Μπορείτε, επίσης, να εκφράσετε την αντίρρησή σας ως προς την επεξεργασία ή να 
ζητήσετε περιορισμούς ως προς την επεξεργασία, ή ακόμα και να επωφεληθείτε του δικαιώματος 
φορητότητας των δεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων. 
 
Επικοινωνία: Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθείας μέσω της πλατφόρμας Accredion. Αν 

https://accredion.com/privacy-policy/#cookies και
http://www.allaboutcookies.org/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=auto&tl=el&u=https://support.google.com/chrome/answer/95647%3Fhl%3Den
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=auto&tl=el&u=http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=auto&tl=el&u=http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=auto&tl=el&u=http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies
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δεν επιτύχετε, μπορείτε να συμπληρώσετε μια συγκεκριμένη φόρμα αιτήματος την οποία μπορείτε να 
βρείτε στην ειδικά διαμορφωμένη – γι’ αυτόν τον σκοπό - πλατφόρμα μας Data Subject Rights online 
platform. Επiκουρικά μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και μέσω του dpo.ert.gr 
(https://dpo.ert.gr/askisi-dikaiomaton/ ) 
 
Όταν υποβάλετε το αίτημά σας,  παρακαλούμε σημειώστε ότι αφορά σε Προσωπικές σας Πληροφορίες που 
τελούν υπό επεξεργασία στην πλατφόρμα Accredion για τις ανάγκες ζωντανής εκδήλωσης της Eurovision 
και, εάν είναι δυνατόν, για ποια ζωντανή εκδήλωση. 
 
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή σας στο παρελθόν. 
 
Θα θέλαμε, ωστόσο, να σας ενημερώσουμε ότι από τη στιγμή που θα διαγράψετε τις Προσωπικές σας 
Πληροφορίες από το Accredion κατά τη διάρκεια ζωντανής διοργάνωσης της Eurovision, η διαπίστευσή σας 
θα ακυρωθεί αυτομάτως και δεν θα σας επιτρέπεται πλέον η είσοδος στους χώρους της διοργάνωσης.  
 
Ως Υποκείμενο των Δεδομένων έχετε τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή 
(συγκεκριμένα στο κράτος – μέλος της Ε.Ε. όπου διαμένετε ή εργάζεστε ή όπου έλαβε χώρα η παράβαση) 
εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών παραβαίνει την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 
Έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση  dpo@ebu.ch για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των 
Προσωπικών Πληροφοριών σας. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων 
της ΕΡΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ert.gr 

 

Εκπροσώπηση στη Ευρωπαϊκή Ένωση 
Έχουμε ορίσει την EBU UER AISBL, με έδρα την διεύθυνση Avenue des Arts 56, 1000 Brussels, Belgium, ως 
εκπρόσωπό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Ενημέρωση και αναθεώρηση 
Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα Ιδιωτικότητας είναι η έκδοση που ισχύει αυτήν τη στιγμή.  
Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να  
αφαιρέσουμε τμήματα του σημειώματος, οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. 
Ενδέχεται να χρειαστεί να ανανεώσουμε ή να τροποποιήσουμε το παρόν σύμφωνα με νέα χαρακτηριστικά 
της πλατφόρμας Accredion  ή να εισαγάγουμε στοιχεία  επί τούτου για τον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της 
Εurovision.  Συνιστούμε να ελέγχετε κατά περιόδους αυτήν τη σελίδα και να ενημερώνεστε για την πιο 
πρόσφατη έκδοση, καθώς η συνέχεια της χρήσης της πλατφόρμας μετά την ανάρτηση τυχόν αλλαγών σε 
αυτούς τους όρους θα ερμηνεύεται ως αποδοχή τους. 
 
Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το ebu.accredion.com. Τελευταία ενημέρωση: 16 Φεβρουαρίου 2022 

https://www.ebu.ch/privacy-notice/data-subject-rights
https://www.ebu.ch/privacy-notice/data-subject-rights
https://dpo.ert.gr/askisi-dikaiomaton/
mailto:dpo@ebu.ch
mailto:dpo@ebu.ch

